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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2018. április 16. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről.  

 

Az ülés helye:  Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201/a.). 

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az elnökségi ülésről való távolmaradását előre jelezte: Dr. Bárdi Pál, Nyitrai Zsolt. 

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók. 

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

 
1. Aktuális kérdések 

 E-kommunikáció 
 Miniszterelnökségi pályázatok 

Bartal György elnök 
 

2. Továbbképzések 
Dr. Szép János alelnök 
 

3. Tisztújítás - 2018 
Bartal György elnök 
 

4. Tiszteletdíj 
Bartal György elnök 
 

5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.  
Barcsai Éva Magdolna titkár 
 

6. Egyebek 
 

 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat Ismertette, ki jelezte 

előzetesen távolmaradását, és megállapította, hogy a létszám alapján határozatképes az ülés; a 

megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk végig. 

 

1. Napirendi pont: Aktuális kérdések  

Bartal György elnök 

 E-kommunikáció 
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Az elnök elmondta, hogy e-kommunikációval kapcsolatban céges területen van 

tapasztalata; a rendszer működik, így kapunk határozatokat és így töltjük fel.  

Az nem valós, ami az elmúlt elnökségi ülésen felmerült, hogy átjárás van a személyes 

adatokat is tartalmazó ügyfélkapu és a cégkapu között, azaz, a felhatalmazással 

rendelkező munkatárs nem tud hozzáférni a felhatalmazást adónak a személyes, vagy 

céges adataihoz. Elhangzott, hogy a közlekedési hatóságnál csak 2019-ben kerül 

bevezetésre az e-kommunikáció. 

Németh Gábor megemlítette, hogy neki a NISZ-szel volt egy levélváltása az e-

kommunikáció kapcsán, és nagyon gyors és célirányos választ kapott. A NISZ munkatársa 

megemlítette, hogy az e-papírt nem az engedélyeztetésre találták ki, hosszabb távon az e-

kommunikációs felület a NAV rendszeréhez fog hasonlítani. 

 Miniszterelnökségi pályázatok 
A 2017-es pályázat pénzügyi beszámolójának elfogadása a napokban megtörtént.  

A 2018-as pályázati program módosítása és a hozzá kapcsolódó pénzügyi terv és ütemterv 

is; ezek első körös elfogadása után hivatalosan is beadásra került a pályázati anyag a 

Miniszterelnökségre. 

 

2. Napirendi pont: Továbbképzések  

Dr. Szép János alelnök  

Az épületgépész, az energetika, a közlekedési szakmai továbbképzés rendben, az építési 

és a tartószerkezeti problémás, a vizest Janák Emil szakcsoport vezető viszi. 

Tartószerkezeti témában továbbra is olyan törzsanyag van, ami már évek óta ismétlődik, 

az előadók pedig nem hajlandóak eljönni Győrbe; az építési témában van pár kidolgozott 

törzsanyag, de ott meg elérhető előadók nincsenek. 

dr. Andor Krisztiánnak (építési szakcsoport vezető) volt ez a kirándulással egybekötött 

továbbképzés ötlete, amellyel kapcsolatban volt sok fenntartás, és eleve csak 30 embert 

érint. 

Van több olyan helyzet, amikor a hat órát több előadóval kell kitölteni, és ilyenkor nagyon 

nehéz megnyerni az előadókat, hogy nagyobb távolságról ideutazzanak, ill. az időpontokat 

közöttük is nehéz egyeztetni. 

Bartal György: Krisztián szervezett egy szakmai kirándulást Amstettenbe, ez azonban 

nem került akkreditálásra, így széles körben meghirdetésre sem kerülhetett. Ez a téma 

választmányi ülés elé viendő kérdésként merült fel. Én abban maradtam Krisztiánnal, egy 

nappal a szakmai kirándulás előtt, hogy ez nem lesz továbbképzés. 
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A kamara ebben az ügyben is sokszínű, van, ahol jobban működik ez a dolog (gépészet, 

közlekedés, geodézia) és van ahol gyengébben, vagy alig: építés, tartószerkezet, vízépítés. 

A továbbképzés terén kettéoszlik a mérnöktársadalom.  

Barcsai Éva: Többféle lehetőséget is látok arra, hogy ezen a területen javítsunk, egyrészt 

megszorítással, úgy, hogy az MMK-nak, a továbbképzettek után fizetendő 500 Ft/fő 

összeget azokban az esetekben, amelyekben a Tagozat nem frissíti a törzsanyagokat (pld: 

tartószerkezet) (ezt a lehetőséget a jelenlévők közül többen nem tartották realizálhatónak), 

nem fizetjük be, hiszen ez az összeg kifejezetten a törzsanyagok frissítésére és 

kidolgozására szolgál.  

Másrészt, lehetne emelni az előadók, oktatók díját, ezt a költségvetésünk elbírná, ez 

esetben az előadók is könnyebben mozdíthatóak lennének. Harmadrészt pedig, ahol 

léteznek ipari partnerek, őket érdemes lenne bevonni, akár 2 órára, ez esetben a 

továbbképzés óraszáma 4-re csökkenthető, az ipari partnerek pedig feltehetően az általuk 

gyártott, vagy forgalmazott új termékek ismertetésével színt hozhatnának a 

továbbképzésbe. 

Az elnökség ezt követően még tanakodott a továbbképzés színvonalának javításán. 

 

3. Napirendi pont: Tisztújítás - 2018 

Bartal György elnök 

Tulajdonképpen új mondandóm nincs, a jelölt listák, az életrajzok, a beszámolók, 

felkerülnek a honlapra, a bizottságok és szakcsoportok beszámolóival együtt; mindenki 

számára elérhető módon. Több szakcsoport anyaga még hiányzik. 

A tisztújító taggyűlésre 2018. április 18-án, du. 1 órakor kerül sor, a Városháza 

Dísztermében. A választás két fordulós lesz (először elnök, alelnök, és elnökségi tagok 

választása; utána bizottsági tagok: EFB és FB választása), a két forduló közötti szünetben 

tartja meg a beszámolóját Nagy Gyula, az MMK elnöke. 

Ki tud segíteni abban, hogy a titkárságról a nehezebb csomagok átkerüljenek a 

Városházára, ill. a Taggyűlésen ki tudná fényképezni a díjak átadását?  

Mindkét feladatra Németh Balázs elnökségi tag jelentkezett. 

 

4. Napirendi pont: Tiszteletdíj 

Bartal György elnök 

A leköszönő elnökség részére 1 millió Ft tiszteletdíj szétosztását javasolom.  

Az elnökségi tagok titkos szavazással osztották fel egymás között a rendelkezésre álló 

összeget, majd matematikai átlagolás után egyhangúlag fogadták el a felosztást.  
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Az elnökségi határozat jelen emlékeztető mellékletében található. 

5. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár 

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (3 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az 5 

éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget tettek, 

jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került.  

Az elmúlt időszakban 2 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet, tagsági viszonyának 

megszüntetését, ill. szüneteltetését senki nem kérte.  

3 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, ebből kettő esetében megfelelő a 

szakirányú végzettség, és a szakmai gyakorlat igazolása és az egyéb kritériumok. 

A harmadik kérelem esetében a kért jogosultsághoz megkértük a szakirányúság 

egyenértékűségét vizsgáló bizottság szakvéleményét, amely nem egyezett az itteni 

szakcsoporti véleménnyel. Az elnökség a döntést elnapolta azzal, hogy megkéri az érintett 

tagozat vezetőjének az állásfoglalását is. 

Fentiek alapján az elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

 

6. Napirendi pont: Egyebek 

Barcsai Éva: Az országos kamara titkárságától kaptunk egy tájékoztató anyagot, amelyben az 

áll, hogy egy idén hatályba lépő jogszabály szerint [418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] az 

igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő 

szakirányúságának igazolását hatósági bizonyítványként, kérelemre, a területi kamaráknak 

kell kiadniuk. Megküldték a kérelemre vonatkozó, ill. a hatósági bizonyítványra vonatkozó 

iratmintákat. Kérésem, hogy a kérelemre vonatkozó iratminta kerüljön fel a honlapra oda, 

ahol a jogosultsági, ill. a tagfelvételi kérelmek iratmintája található. 

Új kamarai tagok tájékoztatója 

Németh Gábor:  

 Nem döntöttünk arról, hogy az általam előterjesztett anyagot személyes aktus 

keretében adjuk-e át az új tagnak. Bartal György: Ezt próbaként lehet kezdeményezni. 

 Javasolnék a választmányi ülésre témákat: az MMK és a Miniszterelnökség közötti 

megállapodás felülvizsgálatát és tartalommal való megtöltését. 

 javasolom a kamarai tagdíj emelésének szükségességét is felülvizsgálni 

Dr. Andor Krisztián: Ezt a kérdést érdemes a szerdai Taggyűlésen felvetni, és 

megnézni az erre való reakciót. 
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 Az e-közmű kérdésben a problémák jelentős része továbbra is fennáll, a 

folyamatban lévő jogszabály módosítások nem kezelik jó részüket, a felállított e-

közmű csoport szakmai potenciálját lényegesen jobban is kihasználhatná az MMK. 

Bartal György: Feladatként vár még ránk, hogy befejezzük azon tagjainkra vonatkozó listát, 

akiknek a nevét felolvassuk a Taggyűlésen, mint aktív, a kamara érdekében az elmúlt 

időszakban tevékenykedő tagtársainkat. 

Egy másik feladat, amelyre kérek jelentkezőket: elkészítették az építési és bontások anyagok 

újra-használatára vonatkozó irányelv tervezetét, amelyben három szakirányú téma található, 

ezt az irányelv tervezetet szükséges véleményezni. A feladatra 3-en jelentkeztek: Dr. Andor 

Krisztián, Dr. Szép János, Dr. Bukovics Ádám ezen kívül megküldésre kerül Kántor László, 

szakcsoporti elnök részére is. 

Az előző elnökségi ülésen kijelölt feladatok, határidők teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

A kamara érdekében az elmúlt 
évben munkát végző tagok listájának 
összeállítása 

Németh Gábor, 

Bartal György, 

Visi Renáta 

2018. 04. 16. részben 

Az új tagfelvételeseknek írt 
összefoglaló anyag véglegesítése 

Bartal György, 

Németh Gábor, 

Barcsai Éva 

2018. 04. 16. igen  

Tiszteletdíjakról javaslattétel 
összeállítása 

Bartal György 2018. 04. 16 igen 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett témák, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Az építési és bontások anyagok újra-
használatára vonatkozó irányelv 
tervezet véleményezése 

Dr. Andor Krisztián, Dr. Szép 

János, Dr. Bukovics Ádám, 

Kántor László 

2018. 05. 10. 

Fényképek készítése a Taggyűlésen Németh Balázs 2018. 04. 18. 

Szakértői jogosultsági iratminta 
feltöltése a honlapra 

Bartal György, Barcsai Éva 2018. 05. 15 

Összeférhetetlenségi eset ismertető 
publikálás 

Németh Gábor 2018. 05. 15 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

kmf. 

Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva Magdolna, titkár 


